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DE PRIJS VAN DE EURO – Samenvatting  
Marjan Zijlmans 

 [in Geert Reuten, Kees Vendrik en Robert Went (red.),  De Prijs van de EURO; de gevaren 
van de Europese monetaire unie, Amsterdam: Van Gennep, 1998]  

De Europese monetaire unie stelt haar lidstaten eisen die noch economisch, noch sociaal, 
noch ecologisch verantwoord zijn. Waarom dat zo is, betoogt elke auteur in deze bundel 
vanuit een eigen invalshoek. De waaier van argumenten is overzichtelijk te maken door ze 
tot kernbezwaren te herleiden. Ten eerste de bezwaren tegen de uitgangspunten: 
- de toetredings- en handhavingscriteria en de rol van de Europese Centrale Bank (zie 

hieronder de punten 1 en 2); 
- de procyclische werking van de criteria (punt 3); 
- het ontbreken van een Europese belastingregeling, waardoor beleidsconcurrentie tussen de 

lidstaten ontbrandt (4). 
Vervolgens de sociale en ecologische effecten van dit al: 
- de arbeidsmarkt en het milieu moeten de klappen opvangen (5). 
Rest de vraag welke doelen de EMU dient, 
- de redenen die politici aanvoeren (6) 
- de redenen die de critici aanvoeren (7, deels ook 1) 
en onder welke voorwaarden een monetaire unie wèl verantwoord is (slot).   
 
De auteurs werpen, zoals wetenschappers betaamt, wel eens meer vragen op dan ze zelf 
beantwoorden. Dat begint al bij de constatering dat de EMU-eisen niet economisch maar 
politiek zijn bepaald. Om welke politiek gaat het dan? Voor de antwoorden leveren andere 
auteurs ieder een stukje van de puzzel. Hun positie in het geheel kan hen soms verbazen, 
maar dit is het beeld dat uit deze bundel oprijst: 
 

1.De EMU-criteria voor rijksfinanciën, minder dan 3 procent/BBP begrotingstekort 
en minder dan 60 procent/BBP staatsschuld, zijn qua economische 
argumentatie dubieus. Ze dienen vooral een politiek doel: institutionalisering 
van de neoliberale markt-ideologie. 

 
`De normen voor de overheidsfinanciën uit het EMU-verdrag ontberen een deugdelijke 
economische onderbouwing,' verklaarde voormalig CPB-directeur Zalm, de latere minister 
van Financiën, in 1992 bij het Nederlandse Economendebat. Hij betoogde bovendien dat 
`de omvang van overheidstekorten en overheidsschulden nauwelijks samenhang vertoont 
met de monetaire en economische stabiliteit van de lidstaten.' Ook de hoogleraar macro-
economie Van der Ploeg, tegenwoordig PvdA-kamerlid, noemde de normen destijds 
`arbitrair', `te restrictief' en `procyclisch'. Bijna alle westerse economen zijn het erover eens 
dat de EMU-eisen op dubieuze economische veronderstellingen zijn gebaseerd. De keuze is 
dan ook politiek bepaald. Maar lang niet overal is het besef doorgedrongen dat structurele 
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herijking van de overheidsfinanciën een doel op zichzelf is, onafhankelijk van de monetaire 
unie (Kool/Muysken/Soete). 
 
Welke politiek dienen de EMU-voorwaarden dan? 
De normen berusten op de doctrine van het monetarisme, slechts één van de diverse 
economische leerstellingen. Volgens deze doctrine moet de economische politiek 
voornamelijk monetaire instrumenten (geldhoeveelheden, rentestanden) hanteren, met 
minimale inflatie als hoogste doel. Verder moeten `marktkrachten' de loop van de economie 
bepalen, dat wil zeggen het streven naar winst. Vanuit deze optiek zijn alleen investeringen 
in bedrijven productief, die in overheidsvoorzieningen niet (Reuten). 
Tot 1980 overheerste het keynesianisme: via overheidsbestedingen de vraag stimuleren, met 
name in perioden van laagconjunctuur, om de economie structureel stabiel te houden. Het 
offensief daartegen, monetaire beperking om het aanbod te beïnvloeden, dient duidelijk de 
belangen van specifieke groepen in de samenleving (Lof, Vendrik). 
De welvaartsstaten van de jaren '50-'70, met hun volledige werkgelegenheid, creëerden 
eendracht in de arbeid maar tweespalt in het kapitaal: terwijl ondernemers profiteerden van 
de voortdurende inflatiegedreven groei, floreerden de financiers door diezelfde inflatie 
allerminst. De periode van `gouden groei' bracht bovendien groeiende sociaal-economische 
gelijkheid en toenemend overheidsingrijpen in de economie. Toen eind jaren zeventig de 
consequentie daarvan in zicht kwam - daadwerkelijke democratisering van de economie - 
schrok de (hoofdzakelijk sociaaldemocratische) politiek terug (Reuten). Door de mondiale 
problemen van stagflatie en technologische revoluties brokkelde de consensus over 
economische sturing verder af. Uiteindelijk werd het keynesianisme afgezworen, maar 
zonder duidelijk alternatief. 
Van dit beleidsvacuüm maakten neoliberale politici zoals Thatcher en Reagan gebruik. Het 
grootscheepse anti-inflatieoffensief dat de centrale bank van de Verenigde Staten in 1979 
startte, door plotsklaps drastisch haar rente te verhogen, mondde uit in een monetaristische 
contrarevolutie. West-Europese centrale banken volgden, en alom rees de werkloosheid uit 
de pan (Reijnders, Vendrik, Went, Roebroek, Reuten). Achteraf bleek dat ook de bedoeling 
te zijn. In 1983 constateerde president-directeur Wagner van Shell: `De hoge werkloosheid, 
dát is de grote prikkel waarom er in Nederland wat veranderd is, de enige!' In haar 
Economic Outlook van hetzelfde jaar bevestigt de OECD dit beeld: ze schrijft letterlijk dat 
inzet van het nieuwe beleid was behalve de inflatie ook (via werkloosheid) de lonen te 
drukken. Dit vanuit de opmerkelijke argumentatie dat aldus stijgende winstmarges de 
investeringen stimuleren, en daarmee de economie. Sinds begin jaren '80 is zowel de 
economische groei als de investeringsquote juist gedaald. Het enige dat steeg, was het 
kapitaalinkomen. 
Door de lage inflatie is de reële rente gigantisch opgelopen. Maar dat maakt ook 
investeringskredieten duur. Om het ondernemingskapitaal daarvoor te compenseren, wordt 
doelbewust massawerkloosheid nagestreefd. Alleen op die manier is te bereiken dat de 
lonen achterblijven bij de productiviteitsstijgingen. Overheidsbezuinigingen jagen de 
werkloosheid op, en zo heerst alom de harmonie van het kapitaal: financiers en 
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ondernemers hebben hun machtspositie hersteld, op basis van tweespalt in de arbeid - van 
mensen met baan tegenover een groeiende onderklasse van werklozen (Reuten). 
De financiële sector domineert, de arbeid is in het defensief gedrongen. De EMU bestendigt 
deze verhoudingen, zoals Europees euro-commissaris Yves-Thibault de Silguy medio 1997 
in The Economist ook zei: wie hoopt dat de euro het einde van het Thatcherisme betekent, 
heeft het precies bij het verkeerde eind (Went). 
 
De huidige Europese integratie vertoont de neerslag van de rechtse politieke dominantie in 
de jaren '80: het dictaat van een politiek die gelooft in sterkere marktwerking en het sociale 
ondergeschikt maakt aan het economische. Nu de nationale balans gaandeweg terugdraait 
naar solidariteit, grijpen regeringen `Europa' als legitimatie aan om hun bezuinigingspolitiek 
uit de jaren '80 desondanks voort te zetten. De EMU institutionaliseert de ontmanteling van 
de publieke sector. 
Het Europees Sociaal Handvest van 1989 heeft weinig geholpen. De lidstaten namen zich 
voor de werkgelegenheid te bevorderen, levensomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te 
verbeteren, adequate sociale bescherming te bieden etcetera, maar bindende voorschriften 
ontbraken. Het Verdrag van Maastricht, uit 1992, ging wel vergezeld van een protocol om 
op die weg voort te gaan, maar wederom in vrijblijvende termen. Op de Amsterdamse top, 
juni 1997, is tenslotte een Resolutie over Groei en Werkgelegenheid aangenomen. Meest 
concrete uitspraak daarin: scholing, flexibiliteit van de beroepsbevolking en soepel op 
economische veranderingen reagerende arbeidsmarkten hebben prioriteit, want de interne 
markt moet goed functioneren (Roebroek). 
Alsof gebrek aan flexibiliteit de oorzaak is van de massawerkloosheid in Europa. Naar 
huidige maatstaven was de arbeidsmarkt in de jaren '50 en '60 bijzonder star, maar juist toen 
heerste volledige werkgelegenheid (Went). 
Sociale zekerheid wordt steeds meer gezien als een aanvulling op onregelmatige en 
onvoldoende inkomsten uit arbeid - deeltijdarbeid, flexibanen, met uitkeringen 
gesubsidieerde banen. De weerslag is te vinden in de deregulering van arbeidsvoorwaarden, 
arbeids- en rusttijden en ontslagrecht. In Europa wordt de sociale politiek uitsluitend 
gebruikt om de productiefactor arbeid te flexibiliseren. Dat burgers onbetaald voor 
productie, welzijn en sociale cohesie zorgen, wordt geheel vergeten. Ook regerende 
sociaaldemocraten hebben zich in het neoliberale web laten vangen (Roebroek). 
 
In twaalf van de vijftien EU-landen zijn nu sociaaldemocraten aan de macht - alleen in 
Duitsland, Ierland en Spanje niet. Maar de macro-economische politiek bestrijdt nog steeds 
inflatie met werkloosheid. Kosmetische operaties zoals die van het poldermodel verhullen 
dit feit: het Nederlandse werkloosheidscijfer is geflatteerd, het ligt eerder rond de 20 
procent. Ook in Europees verband wordt de werkloosheid niet opgelost, maar voornamelijk 
verplaatst. Sociaaldemocratische beleidsmakers gaan het allengs inzien: de neoliberale 
strategie is bankroet (De Beus/Notermans). 
 

2. De Europese Centrale Bank krijgt absolute, ongecontroleerde zeggenschap over 
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de munt van de lidstaten, en daarmee over de kern van hun macro-
economische politiek. Omdat inflatiebestrijding haar enige opdracht is en een 
federale stabilisator voor conjunctuurverschillen ontbreekt, wordt de ECB een 
bron van economische en politieke instabiliteit. 

 

 
Met de euro ontneemt de Europese Centrale Bank de lidstaten de kern van hun economische 
instrumentarium: behalve dat van onderlinge wisselkoersen ook hun controle over 
geldhoeveelheid en rentestand (Wilke). Door de EMU is macro-economische politiek 
gereduceerd tot monetaire politiek en vervolgens is de regeringen de verantwoordelijkheid 
voor deze politiek ontnomen: die komt nu uitsluitend in handen van de `onafhankelijke' 
ECB te liggen. Voor het beleid van de Nederlandsche Bank moest de minister van 
Financiën, tot voor kort althans, verantwoording afleggen bij het parlement; hij kon de bank 
ook Aanwijzingen geven. Maar de ECB wordt compleet `gevrijwaard' van politieke 
invloed, zoals dat eufemistisch heet. De Europese Centrale Bank, politieke machtsfactor 
van belang, is aan elke democratische controle onttrokken (Vendrik, Reuten). 
De algemene verwachting is dat de ECB, mede door het ontbreken van democratische 
legitimiteit, een uiterst krap monetair beleid zal voeren. De centrale bank van de Verenigde 
Staten, bijvoorbeeld, is statutair verplicht rekening te houden met de werkgelegenheid. Die 
van de Europese Unie heeft slechts tot taak de inflatie te stabiliseren op een zo laag 
mogelijk peil (Kool/Muysken/Soete, Vendrik). Zo dreigt een ééndimensionaal beleid van 
`prijsstabiliteit tot elke prijs'. 
Het is de vraag of de tot het nieuw-klassicisme bekeerde economen en politici met hun 
oorlog tegen inflatie niet - gelijk de spreekwoordelijke generaals - bezig zijn een voorbije 
oorlog te winnen (Reijnders). De monetaire premisse `hoe minder inflatie, hoe gezonder de 
economie' is zacht gezegd aanvechtbaar (Lof). Toen de oorlogseconomie ons zestig jaar 
geleden uit het dal hielp, vreesden de meeste economen dat na de wederopbouw de 
depressie zou terugkeren. Maar vooral de inflatie die sinds de jaren '50 is ingezet, heeft 
geholpen economische crises en depressies te voorkomen. Bij inflatie stijgen de prijzen 
voortdurend, wat snel investeren aantrekkelijk maakt. Dat, op zijn beurt, stimuleert zowel 
de werkgelegenheid als de economische groei. Zelfs bij de hoge inflatie van de jaren '70 lag 
de economische groei gemiddeld hoger dan daarna: 3 procent in de jaren 1970-1979, 2 
procent in de jaren 1980-1995 (Reuten). 
 
De Europese Centrale Bank zou een steunpilaar voor macro-economische stabiliteit moeten 
worden, maar zal veeleer een bron zijn van economische en politieke instabiliteit. Door 
onwil om schokken in een van de lidstaten te compenseren met monetair beleid op 
Europees niveau, zullen onderlinge ruzies oplaaien (Kool/Muysken/Soete). Elk land heeft 
zijn eigen economische structuur en zijn eigen conjunctuurcyclus. Gebrek aan `cyclical 
convergence' met de overige lidstaten is dan ook de eerste reden waarom de Britten niet bij 
de EMU-kopgroep willen horen (Reijnders). Het ene land bouwt export-overschotten op, 
het andere import-overschotten. Tot dusver zorgden de wisselkoersen voor het nodige 
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evenwicht: bij overmatige import maken devaluaties de export goedkoper (en tegelijk de 
import duurder); bij overmatige export zorgt de opwaarderingsdruk voor het tegendeel. 
Maar de gemeenschappelijke euro vlakt dit instrument voor evenwichtsherstel weg, en er 
komt helemaal niets voor in de plaats (Kleinknecht).  
Nooit in de geschiedenis heeft een monetaire unie gefunctioneerd zonder centrale overheid 
die de zwakkere partners fiscaal ondersteunt. Toen de Verenigde Staten hun dollar-unie 
oprichtten, is niet voor niets meteen een stabiliseringsmechanisme ingevoerd: 
ongelijkmatige ontwikkelingen en externe schokken worden er opgevangen met een 
federaal belastingbudget dat de gelden herverdeelt (Reijnders, Kleinknecht, Leering). Ook 
de Duitse Bondsrepubliek heeft zo'n stelsel, de `Finanzausgleich'. 
Steun aan zwakke landen kan hun economische en technologische dynamiek remmen, maar 
wordt onvermijdelijk als de euro er eenmaal is. Zonder een minimum aan (financiële) 
solidariteit tussen de deelnemers is een muntunie niet levensvatbaar. In het EMU-debat 
draaien Nederlandse politici angstvallig om dit thema heen. Ze pretenderen dat de euro 
slechts eenmalige invoeringskosten met zich meebrengt. We zullen straks extra belasting 
moeten betalen om zwakkere landen te steunen. Het zou de politiek geloofwaardiger maken 
als ze op dit punt het publiek helderheid verschafte vóórdat de munt wordt ingevoerd 
(Kleinknecht). 
 

3.De EMU-begrotingsnormen werken procyclisch: elke economische tegenslag vergt 
een nieuwe bezuinigingsronde, en die verhevigt de neergang slechts. Binnen 
enkele jaren is bovendien weer een periodieke recessie te verwachten. Als de 
inflatiebestrijding niet wordt beteugeld, ligt zelfs een depressie à la de jaren '30 
in het verschiet. 

 
Volgens de EMU-criteria mag het tekort op de rijksbegroting maximaal 3 procent van het 
nationale inkomen (BBP) bedragen. Een land dat bij toetreding de 3-procentsnorm heeft 
gehaald en vervolgens zijn inkomen ziet dalen, komt automatisch boven de limiet: bij 100 
gulden is een tekort van 3 gulden net geoorloofd, maar bij 90 gulden zou dat al 30 cent te 
veel zijn. Een land dat in laagconjunctuur belandt, moet dus nog eens extra bezuinigen. 
Daardoor daalt de effectieve vraag verder; het nationale inkomen daalt mee; wat volgt, is 
opnieuw een bezuinigingsronde. Zo dreigen recessies een vicieuze cirkel te worden. Dat 
terwijl bij hoogconjunctuur het tegendeel geldt (Lof). Het komt erop neer dat landen met 
een stijgend nationaal inkomen ook nog extra geld mogen lenen om hun economie te 
stimuleren, maar landen met een dalend nationaal inkomen - waar dit echt nodig zou zijn - 
niet. 
De begrotingsnormen werken dus procyclisch. In de EMU kunnen overheidsfinanciën 
nauwelijks nog als automatische stabilisator dienen. Het buffermechanisme van 
begrotingsbeleid, bij uitstek geschikt om conjuncturele problemen op te vangen, is 
voorlopig uitgeschakeld (Kool/Muysken/Soete). 
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Het is bekend dat een land zijn begrotingstekort het beste kan terugdringen in een periode 
van hoogconjunctuur, en dan niet met belastingverhogingen maar door de uitgaven te 
beperken. De toetredingsnormen voor de EMU gaan daar compleet aan voorbij. Het doet er 
niet toe hoe de lidstaten bezuinigen, áls ze het maar doen en op tijd. Om tot de EMU te 
kunnen toetreden, zijn veel landen nu onder tijdsdruk aan het bezuinigen in een periode van 
lage groei. Elke ingreep lijkt geoorloofd - belastingen verhogen, pensioenfondsen leeghalen, 
eenmalige privatiseringen doorvoeren en andere vormen van `creatief boekhouden'. 
Zulke bezuinigingen zijn weinig duurzaam. De begrotingsnormen gelden niet alleen voor 
het toelatingsexamen: wie binnen de EMU wil blijven, moet ze ook handhaven. Landen die 
met creatief boekhouden aan de criteria voldoen, zullen straks fors moeten doorbezuinigen. 
De verwachting die politici hebben gewekt, dat de EMU meer welvaart zal brengen, klopt 
niet met de feiten. En de bevolking, vooral in het zuiden met zijn hoge werkloosheid, is de 
bezuinigingen moe (Kool/Muysken/Soete). 
Momenteel is de Nederlandse conjunctuur relatief gunstig, met hoge groeicijfers. Daardoor 
kan het gemakkelijker aan de EMU-eisen voldoen dan bijvoorbeeld Duitsland (of Frankrijk, 
of Italië). Maar problemen daar kunnen op Nederland terugslaan. Duitsland bezuinigt bij 
laagconjunctuur en versterkt zo zijn eigen conjuncturele neergang: bezuinigingen jagen de 
werkloosheid op en daarmee ook - door dalende belastinginkomsten en stijgende 
uitkeringsuitgaven - het financieringstekort. Als de Duitse economie stagneert, stagneert 
ook de Nederlandse export daarheen (Reijnders). 
 
Hoe dan ook zullen tegenslagen volgen. Sinds midden vorige eeuw beleeft de 
wereldeconomie eens per 8 à 11 jaar een recessie. Zelfs in de jaren van `gouden groei' 
waren periodieke recessies normaal; nadien maakte Nederland ze bijvoorbeeld in 1974-75, 
1982-83 en 1992-93 nog mee. Er is weinig reden om aan te nemen dat zo'n 
conjunctuurritme in het zicht van de euro plotsklaps verdwijnt. 
Om bij economische tegenslagen onder de 3-procentsnorm te kunnen blijven, moeten de 
begrotingstekorten structureel verder omlaag: alleen zo is ruimte te scheppen voor 
automatische conjunctuurstabilisatoren. De EMU impliceert in feite geen 3, maar 0 procent 
begrotingstekort. Dit betekent dat we er met het EMU-examen niet zijn. Alle landen zullen 
nog lang moeten doorbezuinigen, ondanks de terugslag daarvan op de economie en de 
werkgelegenheid (Reijnders, Kleinknecht, Reuten). 
In Nederland worden al plannen gemaakt om de volgende kabinetsperiode het tekort op 1 
procent te brengen. Dat, echter, dreigt onvoldoende te zijn. De econoom Houben heeft 
berekend hoe een recessie doorwerkt in (onder meer) het Nederlandse begrotingstekort: het 
kan dan oplopen met 2,8 procent. Gezien het conjunctuurritme is kort na de eeuwwisseling 
een nieuwe recessie te verwachten. Zelfs als het zou lukken de Nederlandse begroting op 
één procent na sluitend te krijgen, loopt het tekort in dat geval door naar 3,8 procent. De 3-
procentslimiet is vervolgens alleen te handhaven door nog harder - procyclisch - te 
bezuinigen (Kleinknecht). 
 
Bij economische krimp onder nul staat het Stabiliteitspact enige bijsturing toe - dan mág een 
land de 3-procentsnorm tijdelijk overschrijden. Intussen wordt volop de inflatie bestreden, 
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en wie garandeert dat die niet voorbij het nulpunt (deflatie) zakt? De economische politiek 
gooit het roer een bepaalde richting op, maar de concurrentie op de markten bepaalt wat 
eruit rolt. Precisie-instrumenten ontbreken, zoals elke econoom weet. Europa is de deflatie 
dicht genaderd. In 1983 hadden de EU-landen gemiddeld een inflatie van 8 procent; in 1993 
was dat circa 4 procent geworden en nu ligt het al rond de 2 procent. Als straks de volgende 
recessie zich aandient, loopt het snel uit de hand. 
Met monetaire beperking bij economische krimp is al eens eerder geëxperimenteerd: in de 
crisisjaren van '20-'30. Indertijd meenden de heersende politici en hun adviseurs dat een 
stringent monetaristische politiek de crisis zou verhelpen. Die bracht de zaak juist verder in 
het slop: ze riep deflatie en daarmee depressie op. Omdat bij deflatie de prijzen met de dag 
dalen, wachten de ondernemers met investeren. Daardoor stagneert de afzet van 
toeleveranciers, volgen ontslagen en vraaguitval, moet de economie verder krimpen - 
enzovoorts. Keynes, die de toenmalige situatie uitgebreid heeft geanalyseerd, beval niet 
voor niets enige mate van inflatie aan: die houdt het depressiespook van ons af (Reuten).  
 

4.De EMU uniformeert wel de munt en de normen voor overheidsfinanciën, maar 
niet de belastingstelsels. Op de open binnenmarkt gaan lidstaten elkaar nog 
harder beconcurreren om bedrijven binnen te halen - met infrastructurele 
voorzieningen, minimale belasting op hogere inkomens en winsten en minimale 
milieu-eisen. Ter compensatie zullen de belastingen op lagere inkomens verder 
moeten stijgen, en/of de sociale voorzieningen nog verder krimpen. 

 
De EMU staat voor één Europese markt, wisselkoersfricties moeten verdwijnen. Het is 
vreemd om dan fricties tussen belastingsystemen te laten voortbestaan. Maar vanuit liberaal 
standpunt is de resulterende beleidsconcurrentie interessant: een overheid die steeds minder 
belastinggeld binnenkrijgt, zal vanzelf verder krimpen (Snels). 
De EMU-normen maken dat overheden nog maar minimaal geld mogen lenen. Naast 
belastingen blijven dan nauwelijks financieringsbronnen over: de post `overige inkomsten' 
(zoals Nederlandse gasbaten) beloopt op Europees niveau slechts circa 3,5 procent/BBP. 
Alle lidstaten moeten bezuinigen. Daarbij blijven door beleidsconcurrentie (bedrijven 
lokken) de investeringen in de infrastructuur buiten schot, en zullen de belastingen op 
winst, vermogen, rente-inkomsten en hogere inkomens dalen. BTW, accijnzen en andere 
indirecte belastingen mogen de concurrentiepositie niet schaden, dus ook die vallen als 
inkomstenbron af. Dan rest nog voornamelijk de belasting op lager betaalde arbeid. De 
meeste werknemers zijn gebonden aan de taal, de cultuur en het sociale netwerk in eigen 
land; ze kunnen niet zo gauw migreren als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kan. 
Als de werknemers geen hogere belastingen accepteren, komen collectieve voorzieningen 
en sociale zekerheid verder onder druk. Ook verdere deregulering van arbeidsvoorwaarden 
en -verhoudingen ligt in het verschiet (Wilke). 
  
Van het totaal aan belastinginkomsten in de Europese Unie-landen maakt de belasting op 
arbeid een steeds groter deel uit. Tussen 1980 en 1994 steeg het aandeel gemiddeld van 34,7 
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naar 40,5 procent; de belasting op de overige productiefactoren (kapitaal, energie, 
natuurlijke hulpbronnen) daalde van 44,1 naar 35,2 procent. Bij de loon- en 
inkomstenbelasting worden de hogere inkomens ontzien, want daar gaat het om 
belastingplichtigen die zich gemakkelijker aan de nationale wetgeving kunnen onttrekken. 
Denivellering via het belastingstelsel, meldde de OECD in 1996, is een internationale trend 
(Snels). Intussen heeft minister Zalm van Financiën al afschaffing van de kapitaalbelasting 
aangekondigd (Leering). 
 
Beleidsconcurrentie dwingt tot steeds verder snijden in openbare voorzieningen en sociale 
zekerheid (Kleinknecht, Leering, Snels). Ook milieumaatregelen moeten het ontgelden. Het 
milieu is een collectief goed en bovendien grensoverschrijdend, daarom vergt het 
collectieve actie op zowel nationaal als Europees niveau. Maar collectivisme is strijdig met 
het neoliberalisme. Sinds het Verdrag van Maastricht vallen normen voor producten, 
productieprocessen en de kwaliteit van water, lucht enzovoorts niet meer onder de 
unanimiteitsregel: de Raad van Ministers beslist bij gekwalificeerde meerderheid. Als 
gevolg daarvan zijn uniforme normen en richtlijnen uitgevaardigd. Maar wie nationaal 
hogere normen wil stellen, moet goede redenen aanvoeren. Het Verdrag van Amsterdam 
heeft die mogelijkheid verder ingeperkt: extra nationale maatregelen zijn alleen geoorloofd 
als nieuw wetenschappelijk bewijs van het ecologische belang wordt bijgeleverd, en als ze 
de werking van de interne markt niet belemmeren. 
Hetzelfde geldt economische instrumenten zoals heffingen en subsidies. In het algemeen is 
de Europese Commissie daar voorstander van, maar de Europese regeringen kunnen er geen 
overeenstemming over bereiken. Bij belastingmaatregelen houden ze vast aan hun 
vetorecht: hier is nog steeds unanimiteit vereist. Dat kan dus wel even duren (Snels). 
  

5.De EMU brengt groeiende werkloosheid met groeiende druk op lonen, werktijden 
en overige arbeidsvoorwaarden. De strakke normen en de beleidsconcurrentie 
laten de overheden vrijwel geen ruimte om recessies bij te sturen; de 
resulterende aanpassingsproblemen worden volledig doorgeschoven naar de 
arbeidsmarkt. Een krimpende overheid kost vooral vrouwen hun baan. In 
andere sectoren gaan vakbonden, om werk te behouden, elkaar met de laagste 
eisen beconcurreren. 

 
Volgens gestandaardiseerde (geflatteerde) tellingen heeft de Europese Unie ruim 18 miljoen 
werklozen, 11 procent van de beroepsbevolking. Verdere bezuinigingen remmen de 
economie, erkent ook het Centraal Planbureau. Lage inflatie kan dat effect deels 
compenseren, zegt het CPB - `deels': dus hoe dan ook loopt de werkloosheid verder op 
(Reuten). 
Daar bovenop komen de effecten van recessies. De EMU laat weinig ruimte om die bij te 
sturen. Door de gemeenschappelijke euro kunnen landen hun economische tegenslagen niet 
meer opvangen met aanpassing van onderlinge wisselkoersen, terwijl een federaal 
stabiliseringsmechanisme ontbreekt. Door de EMU-limiet aan begrotingstekorten kunnen ze 
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ook nauwelijks extra geld lenen om hun economie weer te stimuleren en de groeiende 
werkloosheid tegen te gaan. De ongeregelde `beleidsconcurrentie' perkt hun mogelijkheden 
nog verder in. 
De resulterende aanpassingsproblemen worden dus volledig doorgeschoven naar de 
arbeidsmarkt (Reijnders, Kool/Muysken/Soete, Leering, Went). Elke schok vergt een 
pijnlijk, langdurig aanpassingsproces, met hoog oplopende werkloosheid en groeiende druk 
op de lonen. Dat is economisch inefficiënt, en vooral sociaal onaanvaardbaar. Voor de 
Europese eenwording is een maatschappelijk draagvlak onmisbaar, maar dat verdwijnt op 
deze manier (Reijnders). 
De arbeidsmarkt zou de problemen hoogstens kunnen opvangen als ze volledig flexibel 
was. Om diverse redenen is ze dat nu eenmaal niet - te veel verschillende talen, 
omgangsvormen, opleidingsnormen, bestuursculturen enzovoorts (Reijnders). In de 
Verenigde Staten kan arbeidsmigratie grote verschillen in werkloosheid vereffenen, in de 
Europese Unie is de mobiliteit van arbeidskrachten beperkt. Een neoklassiek argument luidt 
dat flexibele prijzen het evenwicht herstellen. In landen en regio's waar de economie bloeit, 
zullen de factorprijzen (lonen, bedrijfsterreinen e.d.) stijgen; waar het slechter gaat, gebeurt 
het omgekeerde. Op den duur zou dat investeerders naar de goedkopere lokaties lokken. 
Maar de feiten zijn anders, zoals recent onderzoek laat zien. Landen met een export-
overschot innoveren het sterkst, want juist groei van de effectieve (export)vraag stimuleert 
de innovatie. Een import-overschot zorgt voor het tegendeel. Bovendien vertonen 
innovatieve bedrijven de neiging tot clustering: ze willen van elkaars aantrekkingskracht en 
`weglekkende' kennis profiteren, fysieke nabijheid vergroot die kans. Sterke landen kunnen 
hun export-overschot opvoeren en zo ook hun werkloosheid exporteren. Het perspectief 
voor Europa is dan: groeiende verschillen in werkloosheid en welvaart, groeiende sociale 
tegenstellingen tussen de landen. Dat vormt een voedingsbodem voor alles wat zich tegen 
Europa keert (Kleinknecht). 
 
De gemeenschappelijke munt maakt de Europese markt doorzichtiger en roept zo open 
prijsconcurrentie op. Die zal meer dan ooit op de laagste loonkosten leunen. Als de Zuid-
Europese Unielanden deel uitmaken van de EMU-kopgroep, kan de Nederlandse 
concurrentiepositie aanvankelijk verbeteren. In de hoop op meer werkgelegenheid hebben 
de Nederlandse vakbonden, evenals die van Zweden, Denemarken en Oostenrijk, jarenlang 
meer dan gemiddelde loonmatiging geaccepteerd. Desondanks is de Nederlandse 
concurrentiepositie sinds 1986 niet verbeterd: het anti-inflatiebeleid - de dure gulden - heeft 
dit voordeel van loonmatiging opgesoupeerd. Met de euro kan dat niet meer. In de 
concurrentie met omringende landen zal dit weinig uitmaken omdat hun munten tamelijk 
stabiel tegenover de gulden staan, maar in de concurrentie met zuidelijke landen des te 
meer: die hebben hun munten de afgelopen 14 jaar regelmatig gedevalueerd. Toch zal dat 
voordeel snel verdwijnen. De prijsconcurrentie met loonmatigingslanden zal de 
vakbeweging in andere landen dwingen haar eisen óók te matigen. Om werk te behouden, 
gaan de vakbonden elkaar met de laagste eisen beconcurreren (Leering). 
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De combinatie van overheidsbezuinigingen en beleidsconcurrentie zal vooral vrouwen 
treffen. In bijna alle Unie-landen ligt het officiële werkloosheidscijfer voor vrouwen nu al 
hoger dan voor mannen - Nederland 7,7 tegenover 5 procent; Duitsland 9,4 versus 6,3; 
Frankrijk 12,6 versus 8,8; en Spanje 27,5 versus 15,3 procent. Vrouwen met betaald werk 
verdienen gemiddeld slechts 70 procent van wat mannen verdienen. Ruim driekwart werkt 
bovendien in deeltijd, wat hun inkomen navenant verder beperkt. 
Een krimpende overheid heeft als rechtstreeks effect dat relatief meer vrouwen werkloos 
worden: ruim de helft van de Europese vrouwen-met-baan werkt in de overheidssector. 
Krimp gecombineerd met beleidsconcurrentie heeft indirect hetzelfde effect: collectieve 
voorzieningen zoals kinderopvang en ouderschapsverlof komen onder druk, waardoor nog 
meer vrouwen van de arbeidsmarkt zullen (moeten) verdwijnen (Maassen van den Brink). 
 
Gezien de principiële bezwaren tegen de EMU-voorwaarden zowel als de sociaal-
economische en ecologische effecten ervan, is de vraag waarom regeringen in Europa de 
euro zo blindelings doordrijven. Om welke redenen de EMU haar specifieke voorwaarden 
stelt, kwam onder punt 1 al aan bod (bestendiging van de `monetaristische contrarevolutie'). 
Maar waarom moet er hoe dan ook een euro komen? 
 

6.Politici verdedigen de Europese monetaire unie met de argumenten van vrede, 
vrijheid en noodzakelijk tegenwicht voor de globalisering. Die kloppen niet met 
de feiten. In het `democratische tekort' van Europa roept de EMU juist sociale 
en politieke strijd op; de `vrije binnenmarkt' maakt slechts een selecte groep 
beter-bedeelden vrij; en de Europese Unie is vrijwel onafhankelijk van de 
wereldmarkt - ze handelt voor 90 procent met zichzelf. 

 
Voorstanders voeren aan dat de EMU goed is voor de vrede. Maar de Europese eenwording 
is afgedwongen, niet van onderaf gegroeid: het maatschappelijke draagvlak ontbreekt. Bij 
problemen gaan mensen dan hun nationalisme uitspelen. Het integratieproces bereikt zo het 
tegendeel van wat het beoogt (Klamer). Bovendien gaan regeringen ruziën over de 
vereffening van conjunctuurverschillen, over niet-betaalde boetes, over concurrerende 
belastingtarieven (Kleinknecht, Wilke, Reijnders). De EMU geldt als dak op het Europese 
huis, maar men is vergeten de muren te bouwen: werkgelegenheids- en sociaal beleid, 
fiscaal beleid, migratie- en milieubeleid. Elk land heeft wel zijn eigen muren, maar die 
worden continu verschoven en aangepast. Het risico dat het dak naar beneden valt, is 
levensgroot (Kool/Muysken/Soete). 
Europa is niet eens democratisch. Democratie betekent dat het volk de hoogste zeggenschap 
heeft; parlementaire democratie dat die macht naar de volksvertegenwoordiging - niet naar 
premiers of ministers - is gedelegeerd. Het Europese Parlement mist die zeggenschap, en de 
nationale parlementen kunnen hun regeringen onvoldoende controleren (Klamer, Reuten). 
Dit democratisch tekort geeft de technocraten ruim baan. Ruim een derde van alle nieuwe 
voorschriften en regels komt uit Brussel. Nationale regelgeving wordt getoetst in 
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overlegstructuren, maar het Europese overleg stopt op het niveau van ambtenaren en 
ministers (Klamer). 
De EMU-voorstanders beloven bovendien meer vrijheid: ze projecteren het beeld van een 
enorme markt waar ondernemers met hun activiteiten kunnen gaan en staan waar ze willen. 
Maar dat is het liberale ideaal voor directeuren van grote bedrijven (Klamer). Voor bijna 
iedereen die van de arbeidsmarkt afhankelijk is, geldt dat niet (Reijnders, Kleinknecht). 
 
Politici voeren ook aan dat de EMU door de globalisering onvermijdelijk is geworden. 
Europese staten kunnen geen zelfstandig beleid meer voeren, zegt men: wie keynesiaanse 
politiek wil bedrijven, wacht kapitaalvlucht en betalingsbalans-tekort. Maar landen zoals 
Japan, Engeland, Italië en Zweden varen nog steeds hun eigen macro-economische koers 
(De Beus/Notermans). Bovendien blijkt voor Europese bedrijven niet de wereldmarkt, maar 
de binnenmarkt steeds belangrijker te worden. Qua handel is de Europese integratie zeer 
geslaagd: sinds 1960 is de onderlinge im- en export gestaag gegroeid, terwijl die met de rest 
van de wereld stagneerde. Ook de directe investeringen vanuit de lidstaten concentreren 
zich steeds meer in de Europese Unie (Kleinknecht). 
Het apocalyptische verhaal dat Europese ondernemingen door de globalisering in een strijd 
op leven en dood zijn verwikkeld met concurrenten uit de rest van de wereld, is een mythe. 
Uit cijfers van de Europese Commissie (Economisch Jaarrapport 1997) blijkt dat de EU-
handel voor nog geen 10 procent op de rest van de wereld is gericht - zelfs minder dan die 
van de Verenigde Staten (12 procent). De Europese Unie is dus een vrijwel gesloten 
economie, ze handelt voor 90 procent met zichzelf. Dat geeft haar alle vrijheid een eigen 
koers te kiezen (Went). 
 

7.De monetaire unie wordt doorgevoerd omdat de regeringen in Europa er al 
jarenlang niet in slagen politieke eenheid te bereiken; en omdat de dollar de 
wereldeconomie beheerst. Ze trachten nu eenheid te forceren met een 
gemeenschappelijke munt, maar dat is uitermate riskant. 

 
Vrijheid en vrede worden als excuus gebruikt in de strijd om de wereldmacht. Via de euro 
willen de lidstaten van de Europese Unie samen de dollar te lijf, om de dominantie van de 
Verenigde Staten te doorbreken (Klamer). De dollar zal haar rol als mondiale reserve en 
handelsmunt steeds meer met de euro moeten delen (Leering). 
 
Voorjaar 1996, in een rede te Maastricht, verklaarde de toenmalige voorzitter van de 
Europese Commissie Jacques Delors: de regeringen hebben al hun kaarten op de monetaire 
unie gezet omdat ze op geen enkel ander institutioneel vlak consensus wisten te bereiken - 
`Alle zuiver politieke initiatieven tot dusver zijn gestrand.' 
De nadruk op monetaire parameters verhult de fundamentele meningsverschillen over vorm 
en inhoud van de politieke samenwerking in Europa. De pogingen om de politieke 
besluitvormingsstructuur in de Europese Unie te hervormen, spreken boekdelen: in 
Amsterdam is dat wederom goeddeels mislukt (Kool/Muysken/Soete). Ook in overige 
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politieke opzichten, zoals ecologisch en sociaal beleid, getuigt de Europese Unie van weinig 
eenheid. Om afkalving van winstbelastingen te voorkomen, bijvoorbeeld, heeft de Brusselse 
commissie-Monti getracht gecoördineerd beleid op te zetten. De politici werden het er niet 
over eens. De Europese energieheffing voor producenten is eveneens mislukt (Wilke). De 
Commissie heeft daartoe drie maal een voorstel gedaan, maar de regeringen konden geen 
overeenstemming bereiken. Hetzelfde geldt de fiscale beleidsconcurrentie, die vooral de 
sociale voorzieningen dreigt te treffen. Nederland heeft nog nauwelijks 
begrotingsproblemen en kan de concurrentie dus wel aan; staatssecretaris Vermeend van 
Financiën en topambtenaar Geelhoed van Algemene Zaken zijn er dan ook verklaarde 
voorstanders van. Maar landen zoals Duitsland, die zulke problemen wèl hebben, willen de 
concurrentie aan banden leggen. Ook de Europese Commissie ziet de noodzaak van een 
Europees belastingbeleid; daarom werkt ze aan een gedragscode. De Ecofin, Raad van 
Ministers op dit punt, discussieert al geruime tijd over de gevaren van beleidsconcurrentie. 
Maar ook hier is politieke eenheid ver te zoeken: de ministers komen er almaar niet uit 
(Snels). 
De regeringen van Europa willen nu een politieke unie forceren door éérst een monetaire 
unie op te richten. Dat is de wereld op zijn kop. Amerikaanse historici zien de unificatie van 
Europa dan ook met verbijstering aan. De Verenigde Staten hebben eerst een politieke unie, 
en pas daarna een monetaire unie gevormd; de hele eenwording is er zeer geleidelijk en 
voorzichtig totstandgebracht. Ook de Duitse Bondsrepubliek begon in 19de eeuw als 
politieke unie; de monetaire én fiscale eenwording volgde daarna. Pogingen om die 
volgorde om te keren, zijn uitermate riskant. Zoals Milton Friedman zei: `Politieke eenheid 
kan een weg banen voor monetaire eenheid. Monetaire eenheid die onder ongunstige 
omstandigheden wordt opgelegd, zal het ontstaan van politieke eenheid dwarsbomen.' 
(Kool/Muysken/Soete) 
 
 
Voorwaarden voor een levensvatbare EMU 
Om te voorkomen dat de monetaire unie al in de startfase mislukt, moet de invoering van de 
euro minstens over de komende recessie heen worden getild. Dan nog zal zo'n unie niet 
kunnen overleven zonder federaal fonds dat conjunctuurverschillen stabiliseert; ook zijn 
minimale afspraken ter beperking van de beleidsconcurrentie geboden, zoals Europese 
ondergrenzen voor de nationale belastingstelsels en striktere milieu-eisen (Kleinknecht, 
Reijnders, Wilke, Snels), en een stringent Europees werkgelegenheidsbeleid (Maassen van 
den Brink, Leering, Went). Een Europees maatschappelijk verdrag moet het gebruik van 
werkloosheid voor inflatiebestrijding verbieden. Er is een nieuw-keynesiaanse aanpak op 
Europees niveau nodig, met evenwicht tussen een solide staatsbegroting en verdelende 
rechtvaardigheid (De Beus/Notermans). 
Uiteindelijk is een monetaire unie alleen levensvatbaar als die op een politieke unie is 
gebaseerd, met gemeenschappelijke sociale en fiscale regelingen, een gezamenlijk 
werkgelegenheids-, migratie- en milieubeleid enzovoorts (Kool/Muysken/Soete e.a.). De 
Europese Unie moet de democratie waarborgen en, om alle burgers te laten participeren, 
ook structuren bouwen van onderop (Roebroek, Klamer, Vendrik).  


